5. DÖNEM
FAALĠYET RAPORU
29 MAYIS 2002-15.10.2003

MALATYALI ĠġADAMLARI DERNEĞĠ

1. Derneğimizin Üye Sayısı 31 Mayıs 2002 den 15 Ekim 2003 tarihleri arasını
kapsayan MĠAD 5. Faaliyet Dönemi içinde yılı içinde 87’den 141’e çıkmıĢtır.
Bu %60 artıĢ demektir. Her Ģirketten sadece bir kiĢinin üye olduğu
düĢünüldüğünde ilgili üye çevresi 300 olarak düĢünülebilir.
2. Derneğimiz merkezinin ofis çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilerek, Bilgisayar temelli
bilgi iĢlem birimi oluĢturulmuĢtur.
3. Derneğimizde görev yapmak üzere iki sürekli çalıĢan eleman istihdam edilmiĢ,
görev tarifleri ve dağılımları yapılmıĢ, bu yolla hizmet sürekliliği ile birlikte
faaliyet kalitesi artırılmıĢtır.
4. 6 Kasım 2002’de üyelerimiz ve hemĢehrilerimiz onuruna iftar daveti verilmiĢtir.
Aynı zamanda Malatya’da Belediyenin kurduğu iftar çadırında MĠAD Yönetim
Kurulu adına iftar verilmiĢtir.
5. Derneğimiz geleneksel aylık toplantıları çerçevesinde; 26 Eylül 2002 de
Milletvekili Adaylarımızı, 26 Aralık 2002 PerĢembe günü Gazeteci-Yazar Sn.
Mehmet Altan’ı, 13 Mart 2003 PerĢembe günü Türk-Amerikan ĠĢadamları
Derneği BaĢkanı

Dr.Zeynel Abidin Erdem’i, 18 Nisan 2003 Cuma günü

Sanayi Bakanımız Sn. Ali Coşkun’u davet ederek üyelerimiz ve davetli
misafirlerimizle buluĢturmuĢtur.
6. 17 Ocak 2003 Cuma günü Malatyalı Bürokrat hemĢehrilerimizin katıldığı bir
yemekli tanıĢma ve istiĢare toplantısı düzenlenmiĢtir.
7. 18 Ocak 2003 cumartesi günü Prof Dr Ġlhan Erdoğan tarafından sumumu
yapılan Aile ĠĢletmelerinin kurumsallaĢması konulu bir seminer tertib edilmiĢtir.
8. Malatyaspor eĢya piyangosu (MEP) biletlerinin satıĢı ve dağıtımı konusunda
Malatya Spora ve Yönetimine Mart-Haziran 2003 tarihleri arasında destek
sağlanmıĢtır.

9. Malatyalı Bürokrat hemĢehrilerimiz makamlarında ve yeni dönem Malatyalı
Milletvekillerimiz TBMM’de, yönetim

kurulu

üyelerimiz tarafından ziyaret

edilmiĢtir.
10. Derneğimiz WEB Sitesi tasarlanarak yayına baĢlamıĢtır. Ayrıca Derneğimizi
tanıtan bir film CD yaptırılarak üyelerimize ve ilgili çevreye dağıtılmıĢtır.
11. Expo Channel , Anadolu Ajansı, STV, TV8 ve Dünya gazetesiyle röportaj
yapıldı. Derneğimiz ve faaliyetler tanıtıldı. MĠAD Tanıtım filmi CDleri
yaptırılarak Malatya’da basına, mülki ve idari erkana, milletvekillerine
dağıttırılmıĢtır.
12. KurumsallaĢma faaliyetleri çerçevesinde sistematik klasörleme ve dosyalama
iĢlemleri süreci oluĢturuldu.Cep adres kitapçıkları hazırlandı. Bilgisayar ortak
kayıt ve arĢiv sistemi oluĢturuldu. ĠĢ planlaması yapıldı. Günlük, haftalık ve
aylık “Faaliyet Raporlama Sistemi” baĢlatılmıĢtır.
13. Üyelerimizin eleman talepleri ve derneğimize yapılan iĢ talepleri için gerekli
çalıĢmalar yapılarak, bu konuda bir kısım eleman ve iĢ ihtiyacının
karĢılanmasına aracı olunmuĢtur. Eleman Bilgi bankası oluĢturulmuĢtur.
14. Üye Mesleki Bilgi bankası formu hazırlandı. Üyelerle ilgili bilgiler anket
yapılarak derlenmeye baĢlandı.
15. Üyelerimizin taziye vb duyuruları anında derneğimiz aracılığıyla yapılmıĢtır.
16. Yeni Üyelikler için aramalar ve ziyaretler yapılmıĢtır.
17. 17-18-19 Mayıs 2003 tarihleri arasında Abant’ta BaĢarı GeliĢtirme ve BaĢarı
Değerleme

teknikleri

ve

EĢ

ve

ĠĢ

Mutluluğu

konulu

iki

seminer

gerçekleĢtirilmiĢ, katılan herkesin memnun kaldığı son derece yararlı bir
seminer programı ve kaynaĢma toplantısı olmuĢtur..

19 Temmuz 2003’te MTSO ile birlikte “GeliĢmekte olan yörelerde Aile
ġirketlerinin Önemi” konulu bir seminer tertib edilmiĢ bu çerçevede; Malatya
mülki ve idari yöneticileri ziyaret edilmiĢ, derneğimiz adına tertib edilen
davetlere katılınmıĢ, basın toplantıları ve TV programlarına katılınmıĢtır.
18. Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü ile MĠAD haftada 4 günlük bir eğitim programı
tertib edip üyelere duyurulmuĢtur.
19. Kurumsal El Kitapçığı hazırlanarak ve Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmıĢtır.
20. Yeni dönem Komisyon ve ÇalıĢma Grupları tanımları yapılmıĢtır.
21. DEĠK Üyeliği için baĢvuru yapılarak, sürekli temsilciler bulundurulması için
giriĢimde bulunulmuĢtur.

Yunus AKDAġ
MĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı

